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Atlantic Trio

Randmeerconcert
Zaterdag 17 oktober, 19.00 en 21.00 uur
Theater Stroud Putten

Atlantic Trio
Bas Verheijden - piano, Janneke van Prooijen - viool,
Ansfried Plat - cello

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Thema en variaties uit Trio KV 496 (1786)
- Allegretto

Vitĕzslav Novák
(1870-1949)

Piano trio nr. 2 op. 27 ‘Quasi una Ballata’ (1902)

Franz Schubert
(1797-1828)

Notturno op. 148 D 897 (1827)

Johannes Brahms
(1833-1897)

Pianotrio nr 3 op. 101 (1886)
1. Allegro energico
2. Presto non assai
3. Andante grazioso
4. Allegro molto

Atlantic Trio
Het programmeren van onbekende meesterwerken naast hoogtepunten uit het repertoire is één van de speerpunten van
The Atlantic Trio. Componisten als Chaminade, Gernsheim, Juon, Taneyev werden door hen de afgelopen jaren weer op
de kaart gezet.
Kort na hun oprichting in 2003 maakte het trio tournees naar de Nederlandse Antillen en Noorwegen. In Gjövik werd het
Atlantic Chamber Festival opgericht. Ook werd The Atlantic Trio uitgenodigd voor een masterclass van het Altenberg
Trio Wien. In 2008 verscheen een cd met werken van Taneyev en Mendelssohn, in 2010 kwam de cd ‘Traces of Brahms’
uit. Pianotrio’s van Willem Wander van Nieuwkerk en Alexander Comitas werden opgedragen aan The Atlantic Trio
nadat zij hiervan de wereldpremières gaven.
In opdracht van Tijl Beckand (‘Tiende van Tijl’) stond The Atlantic Trio in het middelpunt van een opname-project van
de complete teruggevonden muziek van Charles Beckand, de Luikse overgrootvader van Tijl. Bij deze opnames werkten
zij samen met bariton Maarten Koningsberger, het Nederlands Blazers Ensemble en musici van het Radio Filharmonisch
Orkest. In september 2015 verscheen de cd ©Beckand met deze opnames als geschenk bij Aangenaam Klassiek.
In 2015 verscheen bij label Quintone de cd Le Salon de Chausson met daarop pianotrio’s van Chausson en Chaminade.
Deze opname kreeg lovende kritieken in o.a. Trouw en vakblad Luister. In 2017 verschenen de 5 Invocaties van Froukje
Verhagen op cd (Dutch Record Company).
Samen met MAARTEN KONINGSBERGER maakte The Atlantic Trio de CD OLD SONGS RE-SUNG bij label QUINTONE. Op
deze cd staan folksongs van Beethoven, Ravel, Brahms en Butterworth. Bas Verheijden maakte speciaal voor deze cd
arrangementen voor bariton en pianotrio van Ravels 5 Mélodies Grècques en Butterworths Shropshire Lad. Momenteel
maken Koningsberger & Atlantic een tournee met dit programma. De aftrap van de tournee was tijdens het
Internationale Beethoven Festival in Zuthpen

Toelichting concert
Pianotrio’s van Mozart, Schubert, Brahms en Novák
Het pianotrio, een trio voor piano, viool en cello, ontstond halverwege de achttiende eeuw als ‘sonate voor
piano met begeleiding van viool en cello’, bedoeld voor ensembles van adellijke amateurmusici. Aan de piano
zat dan een jongedame, die vaak naar verhouding verder gevorderd was op haar instrument dan de heren die
de strijkerspartijen speelden. De viool speelde voornamelijk een ‘tweede stem’ of begeleidingsfiguren bij de
melodie van de piano, de cello speelde mee met de basnoten van de pianopartij. Muziek voor het genoegen
van de spelers zelf of voor een klein publiek van familie en genodigden.
Het was Mozart die het pianotrio in de jaren 1780 naar een ander niveau begon te tillen door de viool meer
tot een gelijkwaardige partner van de piano te maken en ook de cello soms een zelfstandige rol te geven. Het
pianotrio kon zo een vorm van concertmuziek worden, gespeeld door professionele musici. Wat betreft
instrumentale virtuositeit bleef de nadruk liggen op de pianopartij.
Toen Mozart in 1786 zijn Pianotrio KV 486 schreef, woonde en werkte hij in Wenen. Het was het jaar van een
van de grootste successen in zijn korte leven: de komische opera Le nozze di Figaro. De geest van vooral de
komische opera beheerst eigenlijk al Mozarts instrumentale muziek, en dat geldt ook voor dit pianotrio. We
horen vandaag alleen het laatste deel, een thema met variaties. Het thema heeft de beweging van een
gavotte, in die tijd een elegante dans in een tweedelige maat, en is opgezet als een duet van de rechterhand
van de piano en de viool. Zulke duetten van piano en viool zijn ook in de variaties vaak te horen, maar in de
tweede variatie is de viool de solist, in de derde de piano. Mozart schijnt de eerste geweest te zijn die bij
variaties op een thema in een majeurtoonsoort één van die variaties in mineur zette; in dit geval is dat de
enige waarin de cello een heel eigen partij heeft. Ook typisch Mozart is dat één van de variaties – meestal de
voorlaatste – een uitgesproken langzaam tempo heeft, waardoor het opgewekte karakter van het slot extra tot
zijn recht komt.
Vítězslav Novák groeide op in het zuiden van Bohemen, dat toen deel uitmaakte van het Oostenrijkse rijk. Bij
zijn geboorte had hij de naam Victor gekregen, maar toen hij naar Praag ging om aan de universiteit rechten
en aan het conservatorium piano en compositie te studeren verving hij die door een echt slavische naam. Hij
volgde wat dat betreft het voorbeeld van vele anderen van zijn generatie, die net als hij daarmee hun
Tsjechische nationale identiteit wilden benadrukken. Een eigen staat werd pas realiteit in 1918, in de nasleep
van de Eerste Wereldoorlog, maar de nationalistische beweging was toen al meer dan een halve eeuw actief
en had vooral op cultureel gebied veel opgeleverd. Voor de muziek denken we dan natuurlijk aan componisten
als Smetana en Dvořák, een van Nováks leermeesters.
In de tijd dat Novák zijn Pianotrio op. 27 ‘Quasi una ballata’ schreef, in 1902, was hij zich aan het
ontworstelen aan de Duitse invloeden die het onderwijs aan het conservatorium hadden beheerst. Met dat
doel was hij zich gaan verdiepen in Moravische en Slowaakse volksmuziek, die toen in Praag nog niet serieus
werd genomen. De invloed daarvan is goed te horen in de twee thema’s die in dit pianotrio telkens in allerlei
vormen terugkomen. In het hoofdthema is bijvoorbeeld een karakteristiek lang-kort/kort-lang-ritme gebruikt,
en ook veel melodische wendingen zijn aan volksmuziek verwant. De stijl is verder typisch laat-romantisch,
aansluitend bij Brahms en Wagner, de pianopartij is vaak uitgesproken virtuoos. Het stuk is opgebouwd op de
manier van een symfonisch gedicht voor orkest: één deel, waarvan de verschillende onderdelen zonder
onderbreking in elkaar overgaan. Die onderdelen vormen als het ware de scenes van een toneelstuk of de
hoofdstukken van een verhaal – de titel ‘ballade’ suggereert een verhalend gedicht.
Waar dat verhaal over gaat laat Novák helemaal aan de fantasie van de luisteraar over.

Novak (1870-1949) in verschillende levensfasen

Was Mozart uit Salzburg naar Wenen getrokken in de hoop carrière te maken, Franz Schubert heeft er vrijwel zijn
hele leven gewoond. Maar anders dan zijn idolen Mozart en Beethoven kon Schubert niet aan de weg timmeren
ais uitvoerend musicus; in plaats daarvan legde hij zich helemaal toe op componeren. Dat heeft hij in de 31 jaar
die hem gegeven waren dan ook onvoorstelbaar veel gedaan, ondanks de gezondheidsproblemen die hem vanaf
1823 achtervolgden. In zijn laatste twee levensjaren kwam een indrukwekkende reeks meesterwerken tot stand,
waaronder de liederencyclus Winterreise (die we begin dit jaar mochten horen in een strijkkwartet-versie) een
flink aantal andere liederen, twee pianotrio’s, de impromptus voor piano, drie grote pianosonates, het
strijkkwintet en ook het Adagio voor pianotrio dat vandaag op het programma staat.
Het is waarschijnlijk kort na de Winterreise geschreven; de – zeer toepasselijke – titel Nocturne (Nachtlied) is net
als het opusnummer 148 pas vele jaren na Schuberts dood toegevoegd door uitgever Diabelli. Wat Schubert met
dit bijzondere Adagio van plan was blijft een raadsel. Misschien heeft Schubert het stuk geschreven als langzaam
deel voor een van zijn pianotrio’s en vond hij het achteraf in die context minder geschikt. De intense
uitdrukkingskracht van het stuk bewijst dat het pianotrio als genre intussen het stadium van onderhoudende
ensemblemuziek voor amateurs volledig was ontgroeid. Het heeft veel verwantschap met het beroemde Adagio
van het later geschreven strijkkwintet. Ook dat heeft een hoofdthema van voornamelijk zeer lange noten, met
een melodie die zich nauwelijks van de begintoon weet te verwijderen. Aan het begin begeleidt de piano de
strijkers met harp-achtige akkoorden, die de bijna bedwelmende lengte van de melodietonen alleen maar lijken
te accentueren. Dit meditatieve thema wordt twee keer afgewisseld door een tweede thema, met een ondanks
het langzame tempo veel energieker karakter, heftig zelfs, in een andere maatsoort en toonsoort, en met een
beweeglijker begeleiding. Aan het eind komt nog één keer het hoofdthema terug.
Johannes Brahms vormde om verschillende redenen een uitzondering onder de componisten van zijn tijd.
Bijzonder was bijvoorbeeld zijn grote liefde voor muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw van componisten
als Schütz en J.S. Bach. Ook uitzonderlijk was zijn voorkeur voor kamermuziek, terwijl veel tijdgenoten zich
liever richtten op opera’s en orkestmuziek, waarmee ze indruk konden maken op een zo groot mogelijk publiek
en bovendien een veel grotere verscheidenheid aan klankkleuren tot hun beschikking hadden.
Brahms had voor de zomermaanden van 1886 een verdieping gehuurd in het huis van een meubelmaker in
Hofstetten (nu een wijk in Thun) in Zwitserland, om zo te ontkomen aan de drukte van Wenen, waar hij toen al
een jaar of twintig woonde. Hij wilde in alle rust kunnen componeren. In de tien voorafgaande jaren had hij o.a.
zijn vier symfonieën voltooid en ook het Tweede Pianoconcert en het Vioolconcert geschreven, maar vanaf dit
moment legde hij zich bijna uitsluitend toe op muziek voor kleine bezettingen. De opbrengst van zijn eerste
verblijf in Thun was indrukwekkend. Weer terug in Wenen kon hij zijn uitgever maar liefst drie grote werken
sturen: de Tweede Cellosonate, de Tweede Vioolsonate en het Derde Pianotrio, dat we vandaag horen. Bij de
première op 20 december 1886 in Boedapest speelde Brahms zelf de pianopartij, met de violist Jenő Hubay en de
cellist David Popper, allebei beroemde virtuozen in die tijd.
Het trio is opgezet op de manier van een
vierdelige symfonie, en het eerste en het
laatste deel hebben ook een symfonische
allure; het karakter van de twee
middendelen is veel intiemer. Tegelijk is
het hele trio bijzonder compact: de vier
delen duren samen maar iets meer dan
twintig minuten. Het eerste deel is energiek
en dramatisch. Het heeft een opvallend
robuuste pianopartij. Hierop volgt een kort
scherzo (‘Presto non assai’, ‘snel, maar niet
zeer snel’), bij uitzondering in een
tweedelige maatsoort. De zacht in octaven
spelende piano aan het begin roept in
combinatie met de ‘con sordino’ spelende
strijkers een spookachtige sfeer op, die dit
hele deel beheerst. In het middendeel van
dit scherzo schrijft Brahms ‘agitato ma
De slaapkamer van Brahms
sempre piano’ voor, ‘gejaagd, maar steeds
zacht’. Het derde deel, als enige van de vier in C groot, heeft het wonderlijke ritme van de ‘Zwiefache’, een
Zuid-Duitse volksdans met een afwisseling van driekwarts- en tweekwartsmaten, maar hier in een rustig tempo.
Ook het laatste deel, dat weer in c klein staat, heeft veel dansachtige elementen. Alle vier de delen bewijzen
hoe goed Brahms in staat was hele stukken te ontwikkelen uit een paar heel eenvoudige bouwstenen en daarmee
grote spanningsbogen te creëren.
Maas, 3 oktober 2020
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Dudok Quartet

Randmeerconcert
Zaterdag 26 september 2020, 20:00 uur
Oude Kerk Ermelo

Dudok Quartet
Judit van Driel - viool, Marleen Wester - viool,
Marie-Louise de Jong - altviool, David Faber - cello

Giovanni Gabrieli
(Ca. 1555-1612)

Sonate XXI con tre violini Ch. 214 (1615)

Johannes Brahms
(1833-1897)

Herzliebster Jesu op. 122 nr. 2 (1896)

Joseph Haydn
(1732–1809)

Strijkkwartet op. 20 nr. 5 Hob. III:35 (1772)
1. Allegro moderato
2. Minuetto
3. Adagio
4. Finale: Fuga a due Sogetti

Johannes Brahms
(1833-1897)

Strijkkwartet nr. 3 op. 67 (1875)
1. Vivace
2. Andante
3. Agitato (Allegretto non troppo - Trio - Coda)
4. Poco Allegretto con Variazioni

Dudok Quartet
Het Dudok Quartet Amsterdam zet zichzelf op de kaart als een van de meest creatieve en veelzijdige kwartetten van
zijn generatie. Met als missie “sharing the heart of music” stelt het Dudok Quartet unieke en eclectische
programma’s samen, waarmee het op nieuwe en inventieve manieren zijn publiek weet te bereiken. Het kwartet is
constant op zoek naar nieuwe connecties en dwarsverbanden binnen muziek, in een repertoire dat reikt van Ligeti,
Sjostakovitsj en Weinberg tot aan Mendelssohn, Mozart en Beethoven. Met deze intelligente benadering en gedurfde
programmeerstijl spelen ze ook geregeld eigen arrangementen voor strijkkwartet, van onder andere werken van
Gesualdo, des Prez en Brahms.

Samenwerkingen vormen daarnaast een belangrijk deel van de programmering van het kwartet. Onder recente
partners bevinden zich Pieter Wispelwey, Alexei Lubimov, Hannes Minnaar, Dmitri Ferschtmann, Erik Bosgraaf en
Annelien van Wauwe. Het Dudok Quartet Amsterdam trad op in veel van Europa’s grootste zalen en festivals,
waaronder het Konzerthaus in Wenen, het Beethoven Haus Bonn, de String Quartet Biënnale Amsterdam, naast
regelmatige optredens in het Concertgebouw, het Muziekgebouw in Amsterdam enz. Het kwartet maakte in januari
2018 zijn debuut in de Verenigde Staten. Hoogtepunten van het seizoen 2018/19 waren optredens o.a. in Italië,
Duitsland, en Nederland.

In 2015 verschenen de 1e opnames van het Dudok Quartet Amsterdam bij het label Resonus Classics. “Métamorphoses”
verkent de thematiek van innovatie in muziek, aan de hand van werken van Ligeti, Haydn en Brahms. Het album werd
bekroond met een “Editor’s Choice” in Gramophone, en The Guardian roemde het kwartet. Het 2e album uit 2017,
genaamd “Labyrinth”, verkent het gebruik van contrapunt in werken van Mozart, Ligeti en Bach en werd eveneens
zeer lovend ontvangen door de pers. Hun album “Solitude” (2018) combineert werken van Mendelssohn, Weinberg en
Sjostakovitsj in een programma over de verwerking van verlies en eenzaamheid.
Hun nieuwste album is ‘Haydn Strijkkwartetten op. 20 vol. 2’, zie https://dudokquartet.com/media/?lang=nl
Andere recente projecten omvatten de wereldpremière van Kaija Saariaho’s opera Only the Sound Remains met
Philippe Jaroussky en de Nationale Opera en een samenwerking met productiehuis Oorkaan en regisseur Rosabel
Huguet waarin Beethovens late strijkkwartet op. 132 toegankelijk gemaakt is voor kinderen vanaf zes jaar. Dit concert
klonk al in alle grote concertzalen in Nederland en verder in het Konzerthaus in Wenen, Festspielhaus Baden-Baden,
de Elbphilharmonie en Flagey in Brussel.

De leden van het Dudok Quartet Amsterdam leerden elkaar kennen in het Ricciotti Ensemble en studeerden bij de
leden van het Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen en vervolgens aan de Nederlandse
Strijkkwartet Academie bij Marc Danel. Andere belangrijke docenten waren Eberhard Feltz, Peter Cropper (Lindsay
Quartet), Luc-Marie Aguera (Quatuor Ysaÿe), Stefan Metz en Reinbert de Leeuw. Naast de Borletti-Buitoni Trust Award
2018 won het kwartet prijzen op het internationaal strijkkwartetconcours in Bordeaux en op het Joseph Joachim
Internationaal kamermuziekconcours in Weimar. In 2014 ontving het kwartet de prestigieuze Kersjesprijs. Het kwartet
speelt op instrumenten in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF); violen van Francesco
Goffriller en Vincenzo Panormo, een altviool van Max Möller en een cello van Jean-Baptiste Vuillaume.

Willem Marinus Dudok (1884 – 1974), naamgever van het kwartet, was een bekende Nederlandse architect. Ook was
hij een groot muziekliefhebber. Hij kwam uit een muzikale familie en componeerde in zijn vrije tijd. ‘Meer dan aan
alle bouwkunstenaars heb ik aan de componisten te danken’, schreef hij. ‘Ik voel diep de gemeenschappelijke basis
van de muziek en de architectuur, ze ontlenen immers beide hun waarde aan de juiste maatverhoudingen.

De volledige biografie van het ensemble is HIER te vinden.

Toelichting concert
Het concert begint met twee korte composities.
Giovanni Gabrieli was een Venetiaanse componist, organist en priester uit de late renaissance. Hij luidde het
begin in van een nieuw tijdperk, de Barok. Zijn geboortejaar weten we niet precies, maar dat ligt rond 1555.
Wel weten we dat hij op 12 augustus 1612 is overleden. Over zijn opleidingsperiode is ook niet veel bekend.
Zeker is dat hij in München gestudeerd heeft. Tussen 1575 en 1580 verbleef hij aan het hof van Hertog
Albrecht V in Beieren en ging hij in de leer bij Orlandus Lassus. Na zijn terugkeer in Venetië werd hij, na een
jaar proef, in 1585 benoemd tot organist van de basiliek van San Marco. Giovanni behield deze post tot aan
zijn dood. In 1585 werd hij ook benoemd tot organist aan de Scuola Grande di San Rocco, één van de zes
Venetiaanse broederschappen.
In 1597 verscheen een eerste collectie van Gabrieli’s composities; de Sacrae symphoniae. Een verzameling
instrumentale en vocale werken voor de liturgie. De uitgave bevatte ook de beroemde ‘Sonata pian’e forte
alla quarta bassa’. Dit werk wordt beschouwd als het eerste werk waarin de dynamiek (piano/forte) in de
partituur wordt aangeduid. Gabrieli was ook een erkend pedagoog, een van zijn belangrijkste leerlingen was
Heinrich Schütz, maar hij had meer leerlingen uit Duitssprekende gebieden. Schütz zorgde ervoor dat de
muziek van Gabrieli ook ten noorden van de Alpen werd uitgegeven. Heinrich Schütz geldt nu als de grootste
Duitse componist uit de vroege Barok. Hij hield de reputatie van Gabrieli levend, ook lang na dat Gabrieli’s
muziek in Venetië vergeten was. Zo heeft Gabrieli met zijn 16e-eeuwse madrigalen uit Venetië aan de basis
gestaan van de ontwikkeling van de Duitse Barok. Het Dudok Quartet speelt van Giovanni Gabrieli de in 1615
gepubliceerde Sonate XXI voor drie violen en continuo. In deze sonate is al heel duidelijk de overgang naar
de Barok te beluisteren.

Graf van Gabrieli in de Chiesa di Santo Stefano, Venetië.
Wikipedia pagina over Gabrieli. Nl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gabrieli

Johannes Brahms schreef, kort voor zijn overlijden, in 1896 een serie van elf korte koraal preludes voor
orgel. Deze waren gebaseerd op negen Lutherse passiegedichten van Johann Heermann uit 1630. In 1640
weden deze korte gedichten op muziek gezet door Johann Crüger en verschenen ze voor het eerst in Crügers
‘Neues vollkömmliches Gesangbuch Augsburgischer Confession’. Later zijn er vele arrangementen gemaakt
door verschillende componisten. Ook Johann Sebatian Bach bewerkte deze composities van Crüger en
gebruikte ze in zowel de Johannes- als de Mattheus Passion. Vanavond hoort u een bewerking voor
strijkkwartet van de tweede Prelude: ‘Herzliebster Jezu’.
De tekst van Johann Heermann luidt:
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.
Dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld? In was für Missetaten
Bist du geraten?

Na deze deels bewerkte korte stukken volgen twee origineel voor strijkkwartet geschreven composities. Het
Dudok Quartet begint met Joseph Haydn, misschien niet de uitvinder, maar zeker de vervolmaker van het
strijkkwartet. In zijn lange leven schreef Haydn 68 strijkkwartetten. Al rond 1750 experimenteerde hij met
stukken voor vier strijkinstrumenten. In die tijd ontstonden zijn eerste volwassen composities, een tiental
strijkkwartetten van zijn hand (opus 1 & opus 2) Hij noemde deze kwartetten, die meestal uit vijf delen
bestonden, ‘Divertimenti’ en de muziek werd gebruik als achtergrondmuziek, serenades en amusementsmuziek.
In 1771 componeerde Haydn een serie van zes strijkkwartetten opus 9. Hier gaat Haydn al over naar een meer
serieuze kunstvorm voor het strijkkwartet. De kwartetten worden vierdelig met een tamelijk vaste
tempoaanduiding: Allegro, Menuet, Adagio en een snelle Finale.
In 1772 schrijf Haydn weer een serie van zes strijkkwartetten opus
20. Deze kwartetten beschouwt men als een mijlpaal in de
geschiedenis van deze kunstvorm en aan deze composities dankt
Haydn zijn bijnaam: Vader van het strijkkwartet. In deze serie van
de ‘zonnekwartetten’ (op de band van de eerste uitgave stond een
grote zon) krijgen de vier instrumenten steeds meer een eigen
zelfstandige rol. Een andere bijzonderheid is, dat in de
kwartetten 2, 5 en 6 het slotdeel een fuga is. Wij horen vanavond
het vijfde kwartet uit deze serie in de toonsoort f kl.t. Het is het
meest emotionele en intense kwartet uit de opus 20 serie. Het
eerste deel kent veel toonherhalingen en dat versterkt het
dramatische effect. In het menuet blijft in de sombere stemming
van f mineur en heeft niets meer van de hoofse dans van eerdere
composities. De onregelmatigheden in de structuur maken het ook
niet dansbaar. Het prachtige Adagio staat in F majeur, de eerste
viool speelt steeds zwevend rond het thema van de andere
strijkers. De afsluitende Fuga e due Soggetti heeft weer een
dramatisch karakter en is, ondanks de strakke structuur vol
beweging. De term Soggetti werd al in de 16e eeuw gebruikt door
muziektheoretici en is een synoniem voor ‘Thema’.

Johannes Brahms heeft slechts drie strijkkwartetten uitgegeven die zijn zeer kritische geest hebben overleefd.
In 1873, hij was toen al 40 jaar, heeft hij zijn eerste twee kwartetten opus 51 nr.1 en nr.2 gepubliceerd en in
1875 zijn opus 67 in Bes gr.t. Waarschijnlijk heeft hij er meer dan 20 gecomponeerd, maar die heeft hij
vernietigd, voordat ze de buitenwereld konden bereiken. Brahms schreef dit strijkkwartet in Ziegelhausen bij
Heidelberg. Hij had zijn eerste symfonie nagenoeg klaar en dat bezorgde hem kennelijk een opgewekte
stemming. Het eerste en laatste deel van het strijkkwartet worden gekenmerkt door een opgewekt gemoed en
ritmische vitaliteit. Het eerste deel start direct met een suggestieve jachthoorn die kort daarna mooi
verwikkeld raakt in verschillende ritmes. Ook het vierde deel met variaties ademt die sfeer. Aan het einde van
de variaties komen de thema’s uit de twee hoekdelen weer bij elkaar en leiden naar een prachtige afsluiting.
De twee middendelen zijn heel anders van karakter. Brahms schreef een diep emotioneel andante en
vervolgens een minzaam, mysterieus en droefgeestig allegretto. Een delicate maar wel snel draaiende wals,
waarin de altviool een zeer belangrijke rol vervult, vaak in sterk contrast met de andere leden van het kwartet,
die met een sordino (demper) op de kam spelen. Het strijkkwartet werd voor het eerst uitgevoerd op 30
oktober 1876 in Berlijn. Een week later was de première van zijn eerste symfonie in Karlsruhe.
Leo van Wijk, september 2020

Vanwege de maatregelen die wij hebben moeten treffen is de tafel met CD’s niet aanwezig.
Jammer dat dus ook de nieuwe CD van het Dudok Quartet niet verkocht kan worden.
Zij spelen op deze CD ‘ HAYDN volume 2’ opus 20, nrs. 1,4 en 6.
Te koop bij o.a. Bookspot.nl (€ 12,99)en Bol.com (€ 15,99).
Hier vindt u meer CD’s van het Dudok Quartet:
https://www.resonusclassics.com/index.php?route=product/search&filter_name=dudok

De instrumenten waarop de musici spelen zijn in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Judith van Driel. Viool
Bouwer

Goffriller, Francesco

Bouwjaar

± 1725

Bouwplaats

Venetië

Lengte corpus

35,6

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/collectie/1148?taal=nl

Marleen Wester Viool
Bouwer

Panormo, Vincenzo

Bouwjaar

1810

Bouwplaats

Londen

Lengte corpus

35,1

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/collectie/1205?taal=nl

Marie-Louise de Jong. Altviool
Bouwer

Lefèbvre, Jean Baptiste

Bouwjaar

± 1760

Bouwplaats

Amsterdam

Lengte corpus

40,8

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/collectie/1415?taal=nl

David Faber. Cello
Bouwer

Vuillaume, Jean Baptiste

Bouwjaar

± 1850

Bouwplaats

Parijs

Lengte corpus

75,5

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/collectie/674?taal=nl

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Janna Huttinga
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Wout Wouters, tel.nr. 06 51557273
Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
perscontacten
mevr. Irene Keizer
E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl
digitale media
dhr. Adri Kuiper
E-mail: media@randmeerconcerten.nl
Vrienden
Randmeerconcerten

E-mail: vrienden@randmeerconcerten.nl
mevr. Rita Weijens, tel.nr. 0341 563701

Website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

